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Granskning av utbildningsinsatser inom 

dataskyddslagstiftningen 

Syftet med granskningen 
Syftet med granskningen av organisationens kunskaper om dataskyddslagstiftningen och 

frågor kring utbildning är att undersöka vilken nivå av kunskap organisationen har och 

identifiera eventuellt behov av ytterligare utbildningsinsatser.  

Granskningens utformning 
Granskningen är uppdelad i två delar där den ena delen är riktad till dataskyddskontakten 

och den andra delen är en enkät riktad till medarbetare och chefer.  

 

Denna del är riktad till dig som arbetar som dataskyddskontakt. Om ni själva inte kan be-

svara alla frågor får ni givetvis ta hjälp av andra personer i organisationen för att få en 

heltäckande bild av hur verkligheten ser ut. Beskriv så detaljerat och beskrivande som möj-

ligt för att det ska bli ett så bra underlag som möjligt. 

 

Har ni framtagna rutiner eller andra dokument ni använder ska dessa bifogas ihop med 

svaren. Har ni frågor rörande granskningen eller behöver hjälp med förtydliganden får ni 

gärna kontakta dataskyddsombudet. 

Tidsplan 
Svar på frågorna riktade till dataskyddskontakten ska skickas till dataskyddsombudet 

senast den 2020-02-03. 

 

Rapporten kommer att skickas till dataskyddskontakten för synpunkter under vecka 9. 

 

Den slutliga rapporten skickas till dataskyddskontakt, ledningsgrupp och nämnden under 

vecka 13 eller tidigare.  
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Dåtid och nutid 

1. Beskriv hur ni hittills har utbildat era medarbetare. 

Exempelvis genomförda nano-utbildningar, utbildning som hållits av dataskyddsombud, dataskyddskontakt 

och/eller extern utbildare. 

 

Sedan ikraftträdandet i maj 2018 har följande utbildnings-/informationsinsatser genomförts;  

- Förvaltningsgemensam information på APT vid två tillfällen 

- Besök av dataskyddskontakt på olika enheters APT vid ca 3-4 tillfällen 

- Dataskyddskontakt träff med avdelningsansvariga representanter vid två tillfällen 

- Dataskyddskontakt träff med administratörer vid två tillfällen 

- Dataskyddskontakt träff med berörda i särskilda frågor vid flera tillfällen (HR och 

kommunikation) 

- Dataskyddsombud träff med administratörer vid ett tillfälle 

- Dataskyddsombud träff med samtliga chefer vid ett tillfälle 

 

 

 

 

2. Hur säkerställer ni att medarbetare deltar i utbildningarna? 

Exempelvis om ni följer upp utbildningarna eller om ni på annat sätt har en överblick över era medarbetares 

kunskaper.  

 

Någon sammanhållen överblick över medarbetares kunskaper finns inte men då frågan har 

haft stor uppmärksamhet är medvetandenivån hög på förvaltningen och både 

dataskyddskontakt och andra med kunskap inom området som jurister och arkivarier får 

dagligen frågor från medarbetare som vill försäkra sig om att de gör rätt. 
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3. Har ni utbildat alla era medarbetare på samma sätt? Om ni utbildat 

medarbetare på olika sätt, varför har ni gjort olika? Och hur har utbildningen 

skiljt sig?  

Exempelvis har chefer fått en annan utbildning än övriga medarbetare? Skiljer sig utbildningen för 

medarbetarna på HR från utbildningen för medarbetarna på IT? 

 

Som beskrivits ovan har samtliga medarbetare fått grundläggande gemensam 

utbildning/information vid två tillfällen. Utöver detta har avdelningsansvariga, chefer och 

administratörer fått ytterligare information för att kunna stötta förvaltningens medarbetare i 

de enklaste delarna i det dagliga arbetet. Vissa grupper som är extra berörda som HR och 

kommunikation har fått ytterligare information utifrån deras specifika områden. 

 

 

 

 

4. Beskriv hur ni säkerställer att nyanställda får den utbildning som krävs. 

Exempelvis om ni har ett avsnitt om dataskyddslagstiftningen i en introduktion vid nyanställning.  

 

Förvaltningen har en gemensam introduktion för samtliga nyanställda vid ett eller två 

tillfällen per år, beroende på antalet nyanställda. En del av denna introduktion är en kort 

information av dataskyddskontakten om informationssäkerhetsfrågor, inkluderat 

dataskyddslagstiftningen. Dataskyddslagstiftningen tas även upp i det avsnitt av 

introduktionen som hålls av förvaltningens chefsjurist. Utöver detta träffar samtliga 

nyanställda dataskyddskontakten under en timme för introduktion i bland annat 

dataskyddslagstiftningen. 
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Framtid 

1. Har ni kartlagt framtida behov av utbildningar? Om ja, beskriv hur behoven 

ser ut i verksamheten och hur ni ska tillgodose dessa eventuella behov.  

 

 

Någon kartläggning har inte gjorts men en generell utbildningsinsats för förvaltningens 

medarbetare i informationssäkerhet planeras att tas fram under året. Tanken är att denna ska 

utbildning ska hållas regelbundet, exempelvis en eller två gånger om året på samma sätt som 

de utbildningar som idag hålls på förvaltningen inom bland annat förvaltningsrätt och plan- 

och bygglagen. 

 

2. Hur ser ni till att kunskapen underhålls hos medarbetarna?  

 

 

Dataskyddskontakten och andra med kunskaper inom området träffar regelbundet 

medarbetare, enskilt eller grupp i frågor som rör dataskyddsförordningen generellt eller 

specifika frågor som till exempel hantering av bilder, vid införande av nya system, hantering 

av anställdas personuppgifter i olika sammanhang mm. 

Utöver detta planeras som nämnts ovan en gemensam intern utbildning för medarbetarna att  

tas fram under året.  

 

3. Hur ser ni till att informationen i utbildningarna är uppdaterade? 

Exempelvis uppdateras eventuellt inköpta utbildningar från 2018? Uppdaterar ni interna powerpointbilder?    

 

Powerpointpresentationer uppdateras eller tas fram inför varje utbildnings-

/informationstillfälle utifrån tillfällets specifika tema.  

 

 


